Шахматни новини 16 март 2017 г.
Сеанс на ГМ Веселин Топалов ще стартира Българското председателство на
Европейския съюз!

В „София хотел Балкан“ (бивш „Шератон“) на 16 март 2017 г. беше проведена
дискусия на тема "Бъдещето на Европа и българското председателство на европейския
съюз".
Организатори бяха атлантическия клуб в България, НПО „Пан Европа“ – България,
Европейската комисия в България, Български дипломатически институт и други
неправителствени организации. На събитието присъстваха министър председателят на
България проф. Огнян Герджиков, посланиците на страните от ЕС, много посланици на
държави от цял свят, политици, журналисти, общественици, както и Президентът на
Българска федерация по шахмат г-н Силвио Данаилов..
Старт на дискусията беше дадена от министър-председателят проф. Огнян
Герджиков с изказване на тема „Бъдещето на Европа – с каква скорост България влиза в
европейския дебат?
Проф. Огнян Герджиков говори за мястото на България в обединена Европа и
бъдещото българско Председателство на ЕС от 1 януари до 30 юни 2018 г.
След това думата бе дадена на председателя на Българска федерация по шахмат, г-н
Силвио Данаилов, който в краткото си слово представи значението на шахмата за
издигане нивата на културата, образованието и спорта в стария континент, ролята на
шахматната игра за развитието на личността.
Г-н Силвио Данаилов предложи от трибуната на форума Българското
Председателство да стартира със сеанс на едновременна игра на ГМ Веселин Топалов
срещу 27 политици, представители на страните от ЕС.
Предложението беше приветствано с ръкопляскания от всички присъстващи.
Подобен сеанс изнесе преди 10 години ГМ Веселин Топалов в Брюксел при
приемането на България в Европейския съюз.
На дискусията присъства и изпълнителният директор на Българска федерация по
шахмат г-н Николай Велчев.
На 16 март 2017 година в Българска федерация по шахмат бе получен
поздравителен адрес от Министър-председателят проф. Огнян Герджиков до ГМ Веселин
Топалов по случай рождения му ден на 15 март и навършването му на 42 години.
Повече информация:

http://chessbg.com

